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Aquest	 volum	 presenta	 les	 contribucions	 dels	 membres	 de	 la	
Facultat	de	Ciències	Humanes	i	Socials	de	la	Universitat	Jaume	I	a	les	
XXI	 Jornades	 de	 Foment	 de	 la	 Investigació	 en	 Ciències	 Humanes	 i	
Socials.	 Aquestes	 Jornades,	 organitzades	 per	 Vicent	 Querol,	 van	
reunir	 un	 gran	 nombre	 d’investigadores	 i	 investigadors	 emergents	
que	van	compartir	els	seus	projectes	de	recerca	en	un	ambient	distès	
que	va	permetre	el	diàleg	entre	diverses	perspectives	del	que	podem	
aportar	 conjuntament	 a	 la	 societat	 des	de	 les	 nostres	 especialitats.	
Com	es	pot	apreciar	en	l’índex,	la	interdisciplinarietat	va	caracteritzar	
la	 trobada,	 que	 va	 aconseguir	 abastar	 una	 varietat	 de	 temes	 que	
poden	 seguir	 animant	 els	 nous	 membres	 de	 la	 nostra	 Facultat	 a	
agafar	el	camí	de	la	recerca.	

El	número	21	de	la	revista	Fòrum	de	Recerca	s’estructura	en	nou	
eixos	diferents.	El	volum	comença	amb	una	secció	sobre	Estudis	de	
Gènere	amb	articles	que	ens	acosten	propostes	des	de	 la	 teoria	de	
l’art,	els	estudis	culturals,	els	estudis	discursius	i	els	estudis	filosòfics,	
amb	 una	 proposta	 que	 vincula	 el	 feminisme	 i	 la	 pau	 i	 que	 serveix	
d’introducció	per	a	la	segona	secció,	amb	tres	articles	ubicats	en	els	
Estudis	 de	 la	 Pau	 i	 el	 Desenvolupament	 que	 ofereixen	 mirades	
interdisciplinàries.	 Tot	 seguit,	 trobarem	 dues	 contribucions	 de	
l’àmbit	 disciplinari	 de	 la	 Història	 i	 una	 emmarcada	 en	 la	 Filosofia,	
seguides	 de	 cinc	 articles	 que	 ens	 apropen	 a	 les	 Tecnologies	 de	 la	
Informació	 i	 la	 Comunicació	 i	 que	 obrin	 debats	 en	 l’àmbit	 de	 les	
humanitats	digitals,	 la	televisió	 i	 les	xarxes	socials.	En	els	Estudis	de	
Traducció	 i	 Interpretació,	 trobem	 una	 presència	 destacada	 de	 la	
traducció	 audiovisual	 i	 de	 videojocs,	 però	 també	 hi	 són	 presents	
plantejaments	 filosòfics,	 ètics	 i	 polítics.	 La	 setena	 secció,	 amb	 tres	
contribucions	en	l’àmbit	de	l’Anàlisi	del	Discurs	i	Anàlisi	Literària,	ens	
permet	 observar	 la	 transversalitat	 de	 les	 eines	 creades	 per	 les	
ciències	 del	 llenguatge	 en	 la	 creació	 de	 coneixement.	 El	 bloc	
d’Estudis	 Anglesos	 inclou	 cinc	 propostes	 escrites	 en	 anglès	 que	
tracten	temes	de	gran	rellevància	per	a	 la	gestió	de	 la	diversitat	de	
les	 societats	 actuals,	 incloses	 les	 actituds	 lingüístiques	 i	
l’aprenentatge	de	la	que	ha	esdevingut	la	 lingua	franca	dels	nostres	
temps,	l’anglès.	Aquestes	contribucions	construeixen	un	pont	amb	la	
darrera	secció,	dedicada	als	estudis	en	l’àmbit	de	l’Educació,	amb	11	
propostes	 que	 són	 testimoni	 del	 gran	 potencial	 investigador	 de	 la	
nostra	 Facultat,	 amb	 investigacions	 sobre	 inclusió,	 competència	
emocional,	participació	i	cooperació,	entre	d’altres.	

Les	contribucions	que	recull	aquest	volum	han	estat	elaborades	
majoritàriament	 per	 investigadores	 i	 investigadors	 emergents,	 però	
no	hauria	estat	possible	sense	la	feina	de	direcció	i	tutorització	de	tot	
el	personal	docent	i	investigador	de	la	Facultat	de	Ciències	Humanes	i	
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Socials.	Any	rere	any,	animant	l’estudiantat	a	iniciar-se	en	la	recerca	i	
a	 obrir-se	 al	 diàleg	 a	 través	 de	 les	 presentacions,	 el	 professorat	
esperona	 la	 recerca	 en	 els	 nostres	 àmbits	 i	 permet	 que,	
conjuntament,	 seguim	 construint	 un	 coneixement	 i	 unes	 eines	 que	
són	 indispensables	 per	 assegurar	 la	 prosperitat	 del	 teixit	 social	 i	
econòmic	que	ens	envolta.	És	a	aquestes	persones	i	el	seu	esforç	que	
devem	poder	publicar	avui	el	número	21	d’una	revista	exclusivament	
dedicada	 al	 foment	 de	 les	 nostres	 disciplines	 i	 és	 en	 les	 autores	 i	
autors	 que	 hi	 han	 contribuït	 on	 dipositem	 l’esperança	 de	 poder	
generar	 les	 cooperacions	 interdisciplinàries	 que	 ens	 exigeixen	 els	
reptes	actuals.	
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